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АННОТАЦИЯ 

 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы. Общий объем работы 
составляет 58 страниц. Список использованной литературы занимает 11 
страниц и включает 85 позиций.  

2. Перечень ключевых слов 
СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ, ПРАВА И СВОБОДЫ 

ЧЕЛОВЕКА, КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО 
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА, ПРЕДЕЛЫ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ, 
НОРМАТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДЫ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЙ. 

3. Содержание работы 
Объект исследования – свобода выражения мнений.  
Цель исследования – выявление нормативного содержания свободы 

выражения мнений в международно-правовых документах с учетом его 
трактовки в практике международных органов (Комитета по правам человека и 
Европейского суда по правам человека). 

Методы исследования. В работе использованы анализ, синтез, дедукция, 
индукция, сравнение, обобщение, наблюдение, сравнительно-правовой, 
системно-структурный, формально-юридический, а также метод исторической 
ретроспективы. 

Полученные итоги и их новизна. Работа представляет собой исследование 
нормативного содержание свободы выражения мнений с учетом его трактовки 
в практике Комитета по правам человека и Европейского суда по правам 
человека. Новизна результатов исследования заключается в анализе новейших 
результатов правоприменительной практики международных органов, 
дополняя существующие исследования. 

Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

Рекомендации по использованию результатов работы. Проведенный 
анализ и сделанные в ходе исследования выводы могут быть использованы в 
процессе дальнейшего исследования данной проблематики, при подготовке 
научных статей, монографий и учебных пособий.  



АНАТАЦЫЯ 
 

1. Структура і аб'ём дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 

пераліку ўмоўныхабазначэнняў, рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох 
глаў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ём працы 
складае 58 старонак. Спіс выкарыстанай літаратуры займае 11 старонак і 
ўключае 85 пазіцый.  

2. Пералікключавыхслоў 
СВАБОДА ВЫКАЗВАННЯ МЕРКАВАННЯЎ, ПРАВА І СВАБОДЫ 

ЧАЛАВЕКА, КАМІТЭТ ПА ПРАВАХ ЧАЛАВЕКА, ЕЎРАПЕЙСКІ СУД ПА 
ПРАВАХ ЧАЛАВЕКА, МЕЖЫ СВАБОДЫ ВЫКАЗВАННЯ МЕРКАВАННЯЎ, 
НАРМАТЫЎНАЕ ЎТРЫМАННЕ СВАБОДЫ ВЫКАЗВАННЯ 
МЕРКАВАННЯЎ. 

3. Змест працы 
Аб’ект даследавання – свабода выказвання меркаванняў.  
Мэта даследавання – выяўленне нарматыўнага ўтрымання свабоды 

выказвання меркаванняў у міжнародна-прававых дакументах з улікам яго 
трактоўкі ў практыцы міжнародных органаў (Камітэта па правах чалавека і 
Еўрапейскага суда па правах чалавека). 

Метады даследавання. У працы скарыстаны аналіз, сінтэз, дэдукцыя, 
індукцыя, параўнанне, абагульненне, назіранне, параўнальна-прававой, 
сістэмна-структурны, фармальна-юрыдычны, а таксама метад гістарычнай 
рэтраспектывы. 

Атрыманыявынікі і іхнавізна. Праца ўяўляе сабой даследаванне 
нарматыўнага зместу свабоды выказвання меркаванняў з улікам яго трактоўкі ў 
практыцы Камітэта па правах чалавека і Еўрапейскага суда па правах чалавека. 
Навізна вынікаў даследавання заключаецца ў аналізе найноўшых вынікаў 
правапрымяняльнай практыкі міжнародных органаў, дапаўняючы існуючыя 
даследаванні. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. 
Выкарыстаныяматэрыялы і вынікідыпломнайпрацы з’яўляюццадакладнымі. 
Працавыкананасамастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстаннівынікаўпрацы. Праведзены аналіз і 
зробленыя ў ходзе даследавання высновы могуць быць выкарыстаны ў працэсе 
далейшага даследавання дадзенай праблематыкі, пры падрыхтоўцы навуковых 
артыкулаў, манаграфій і навучальных дапаможнікаў 

 
  



ANNOTATION 
 

1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, list 

of symbols, diploma work summary, introduction, and list of references. Total scope 
of work is 58 pages. The list of references occupies 11 pages and includes 85 
positions. 

2. Keywords: FREEDOM OF EXPRESSION, HUMAN RIGHTS AND 
FREEDOMS, HUMAN RIGHTS COMMITTEE, EUROPEAN COURT OF 
HUMAN RIGHTS, THE LIMITS OF FREEDOM OF EXPRESSION, SCOPE OF 
FREEDOM OF EXPRESSION. 

3. The content of the work 
The object of the research is freedom of expression. 
The purpose of the research is to identify the scope of freedom of expression in 

international legal instruments, taking into account its interpretation in the practice of 
international bodies (the Human Rights Committee and the European Court of 
Human Rights). 

Methods of scientific research: methods of analysis, synthesis, induction, 
deduction, comparison, generalization, observation, comparative-legal, system-
structural, formal-legal, as well as the method of historical retrospect. 

The results of the work and their novelty. The work is a study of the normative 
content of freedom of expression, taking into account its interpretation in the practice 
of the Human Rights Committee and the European Court of Human Rights. The 
novelty of the research results lies in the analysis of the latest results of the law 
enforcement practice of international bodies, complementing the existing research. 

Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 

Recommendations on the usage. The analysis and made in the course of the 
study findings could be used in further research of this issue, in the preparation of 
scientific articles, monographs and textbooks. 
 


